На подручју Републике Српске, 12.03.2018. године евидентирано је:
КРИМИНАЛИТЕТ
(По ПУ: Бања Лука 1, Добој 5, Бијељина 5, И.Сарајево 2, Требиње 0, Приједор
5, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД)
УКУПНО КД: 20
**КД против живота и тијела**








чл. 124. (убиство): 0
чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 125 (тешко убиство): 0
чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
чл. 131. (тјелесна повреда) : 3
чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0
остала КД: 0

**КД против полног интегритета**



чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0
остала КД: 0

**КД против имовине**







чл. 224. (крађа): 3
чл. 226. (тешка крађа): 3
чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0
чл. 228. (разбојничка крађа): 0
остала КД против имовине: 3
остала КД: 8

ЈАВНИ РЕД И МИР
(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 1, Бијељина 1, И.Сарајево 1, Требиње 0, Приједор
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 1)
УКУПНО НАРУШАВАЊА: 7
УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 9
 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 2
 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 0
 чл. 12. (туча и физички напад): 3
 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање
безбједности или узнемирености грађана): 1
 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1
 остали прекршаји: 2
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
(По ПУ: Бања Лука 12, Добој 0, Бијељина 4, И.Сарајево 3, Требиње 2, Приједор
3, Зворник 1, Градишка 1, Мркоњић Град 1 и Фоча 0 СН)
УКУПНО: 27

 са посљедицама по лица: 2 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 0,
лакше повријеђена лица: 3)
 са материјалном штетом: 25
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ




пожари: 3
експлозије: 0
хаварије: 0

ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а



укупно: 13
позитивних: 1
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
ПУ Добој

Полицијској станици Брод, 12.03.2018. године, пријављено је да су лица
М.Ј. и Д.В. обојица са из Брода, оштећеном лицу из Брода, дрвеним предметом
нанијела тјелесне повреде у предјелу руку и ногу. Оштећеном лицу је указана
љекарска помоћ у добојској болници. Против лица М.Ј. и Д.Б. ће Окружном
јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено кривично
дјело „Тјелесна повреда“.
Полицијској станици Теслић, 12.03.2018. године, пријављено је да је у
претходних седам дана извршена провала у кућу власништво Л.Д. из Теслића,
одакле је отуђен телевизор и новац. Извршен је увиђај. У току је рад на
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“.
Полицијска станица Петрово, 12.03.2018. године, Окружном јавном
тужилаштву Добој поднијела је извјештај о извршеном кривичном дјелу против
привредног друштва из Грачанице и лица И.М. из Грачанице, ФБиХ, због
основа сумње да су извршили кривично дјело „Крађа електричне енергије или
природног гаса“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 12.03.2018. године, у
мјесту Грапска Горња, подручје града Добоја, приликом редовне контроле
саобраћаја и површинским прегледом код лица С.Б. са подручја града Добоја,
пронашли су ручно направљену цигарету (тзв.џоинт), у којој се налази
непозната биљна материја и папирни смотуљак у коме се налази зелена биљна
материја која својим изгледом и морфолошким каректеристикама асоцира на
опојну дрогу „марихуану“, укупне тежине од 1,277 gr. Против лица С.Б. ће
Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено
кривично дјело „Омогућавање уживања опојних дрога“.
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2, 12.03.2018. године,
идентификовали су лице Д.М. са подручја града Добоја, који је исти дан у мјесту
Осјечани, подручје града Добоја, отуђило новац из паркираног путничког возила
марке „VW Passat“, власништво Н.Ј. са подручја града Добоја. Против лица Д.М.

ће Окружном јавном тужилаштву Добој бити достављен извјештај за извршено
кривично дјело „Крађа“
Полицијски службеници Полицијске станице Дервента, 12.03.2018.
године, лишили су слободе С.М. са подручја општине Дервента, возача код кога
је утврђено присуство алкохола у организму од 2,45 g/kg. Лице С.М. је
управљало путничким возилом марке „Renault“, а контролисано је на локалном
путу у мјесту Осиња, подручје општине Дервента. Након престанка разлога за
задржавање С.М. је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за
почињени прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима
у БиХ.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 12.03.2018. године, лишили су слободе Д.С. са подручја града Добоја,
возача код кога је утврђено присуство алкохола у организму од 2,09 g/kg. Лице
Д.С. је управљало путничким возилом марке „VW Golf“, а контролисано је
на магистралном путу M-4 у Добоју. Након престанка разлога за задржавање
Д.С. је пуштен на слободу и уручен му је прекршајни налог за почињени
прекршај из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Добој, 12.03.2018. године, у мјесту Баре, подручје града Добоја, лишили су
слободе пјешака В.В., са подручја општине Маглај, ФБиХ,
који
се у
алкохолисаном стању кретао по коловозу. Алкотестирањем лица В.В. утврђено
је присуство алкохола у организму од 2,85 g/kg. Након престанка разлога за
задржавање В.В. је пуштен на слободу и уручени му је прекршајни налог за
почињени прекршај из Закона o безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске.
ПУ Зворник
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник су, 12.03.2018.
године, око 06,45 часова, у мјесту Цер, град Зворник, затекли три непозната
лица која код себе нису посједовала никакве идентификационе документе. Том
приликом је утврђено да се ради о држављанима Либије и Алжира, који су на
ово подручје дошли из правца границе сусједне земље. Исти дан око 21,30
часова, полицијски службеници ПС Зворник су у мјесту Челопек, град Зворник,
затекли једно лице, за које је утврђено да је држављанин Либије, који је на ово
подручје дошао из правца границе сусједне државе. Сва евидентирана лица су
предата на даље поступање Граничној полицији БиХ.
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук, 12.03.2018. године
око 20,15 часова, лишили су слободе лице М.Т. (1975) из Зворника, због
управљања возилом под дејством алкохола. Извршеним алкотестирањем
утврђено је да именовани посједује 1,69 g/kg алкохола у организму.

